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La sessió s’obre a un quart d’una del migdia. Presideix 
la presidenta del Parlament, acompanyada dels diputats 
Annabel Marcos i Vilar, pel G. P. de Convergència i Unió; 
Agnès Russiñol i Amat, pel G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, pel 
G. P. Socialista; José Antonio Coto Roquet, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa i José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. 
Ciutadans. 

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció de la presidenta del Parlament.

2. Debat i votació del Projecte de llei de neutralitat de cre-
ences en l’àmbit educatiu no universitari.

3. Intervenció dels grups parlamentaris.

4. Cloenda de l’acte.

5. Annex.

La presidenta

Bon dia, a tots els diputats i les diputades que avui 
ens trobem al saló de sessions del Parlament de Ca-
talunya.

Intervenció
de la presidenta del Parlament

Saludar els mestres, els professors, els que us han aju-
dat durant aquest curs no només a treballar i a esfor-
çar-vos, sinó també a preparar aquest ple estudiantil.

Aquí heu omplert tots els escons, però sé que hi ha 
una altra sala aquí al Parlament, a l’auditori, que tam-
bé està plena de companys i companyes vostres. 

Per tant, vull fer una salutació especial als que no han 
pogut pujar al saló de sessions. Benvinguts i benvingu-
des a aquest ple estudiantil al Parlament de Catalunya  
que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalu- 
nya, representa el poble de Catalunya, i per tant els cent 
trenta-cinc diputats i diputades que conformen el Parla-
ment d’aquesta desena legislatura, són les persones que 
el poble de Catalunya va votar el dia de les eleccions.

Heu vingut de molts llocs diferents, de pobles, comar-
ques, ciutats i heu treballat conjuntament, sobretot 
amb la vostra escola, aquest projecte de llei. 

L’ordre del dia d’aquest ple serà: primer, presentaré els 
diputats i diputades que tinc a la meva dreta i a la me-
va esquerra; també faré un breu comentari del projec-
te de llei que heu presentat i passaré ja la paraula als 
representants de cada una de les escoles que avui fan 
de diputats i diputades.

Hi ha cinc grups, de l’A a la E, i després que cada un 
d’aquests grups defensi el projecte de llei a favor, en 
contra o abstenció –ja veurem què passa– acabarem..., 
farem la clausura d’aquest ple estudiantil.

L’any passat, en aquest ple estudiantil, aquest silenci 
jo crec que no es va sentir ni cinc minuts seguits, per 

tant, estic encantada de veure –veurem si dura– que, 
de moment, us esteu comportant com uns diputats i 
diputades, que de vegades els de veritat d’aquest Par-
lament no ho fan.

Heu escollit un projecte de llei que segur que devia 
costar molt decidir-ho, perquè segons com te’l mires 
dius: Home, podrien haver buscat un tema més pu-
nyent, més actual, més relacionat amb la crisi econò-
mica que estem vivint, però, en canvi, heu escollit un 
projecte que també és una realitat i que en molts po-
bles i en moltes ciutats de Catalunya hi és, perquè des  
de fa ben bé quinze anys han arribat moltes persones de  
diferents continents, de diferents cultures, de diferents 
religions, que comparteixen i compartiu cada dia l’au-
la, i que heu vist que hi ha maneres de pensar diferent, 
de creure diferent.

Per tant, crec que ha estat positiva la decisió d’aquest 
projecte sobre la necessitat de regular si la religió, les 
pràctiques religioses han de ser del món privat o del 
món públic. I que en el món públic hi ha moltes altres 
coses que sí que són comunes a totes les persones i a 
tota la ciutadania.

Per tant, felicitats pel projecte –de moment, pel pro-
jecte–, veurem si esdevé llei i veurem i sentirem els 
pros i els contres que cada un de vosaltres direu.

Us presento ara els diputats i les diputades que s’han 
incorporat avui a la Mesa del Parlament. A la meva 
dreta tinc a la il·lustre senyora Annabel Marcos, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió; després 
tinc a la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere, 
del Grup Parlamentari Socialista; encara no ha vingut 
l’altra diputada, quan vingui ja us la presentaré. I a la 
meva esquerra tinc la il·lustre senyora Agnès Russiñol, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya; l’il·lustre senyor José Antonio Coto, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’il-
lustre senyor José María Espejo-Saavedra, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Projecte de llei
de neutralitat de creences en 
l’àmbit educatiu no universitari

Dit això, començarem amb el segon punt de l’ordre del 
dia, que és el debat i votació del Projecte de llei de 
neutralitat de creences en l’àmbit educatiu no univer-
sitari.

Per fixar la seva posició, amb un temps d’1,30 minuts 
–jo us donaré la paraula des d’aquí baix i veureu que 
s’encén i que comença a comptar el temps–, i comen-
çarem pel grup A.

Pel Grup A, té la paraula la senyora Núria Carbonell i  
Valls, de l’Institut Font del Ferro, de Palafolls.

Núria Carbonell i Valls

Bon dia, em dic Núria Carbonell i sóc la representant 
de l’Institut Font del Ferro, de Palafolls. 

En primer lloc, donem les gràcies a la senyora presi-
denta Núria de Gispert, a tots els representants dels 
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partits polítics i al personal del Parlament per la seva 
acollida durant aquests dies. També, als companys i 
companyes amb els quals hem compartit l’experiència. 
Els volem agrair l’oportunitat de participar d’aquest 
projecte que ens ha ajudat a entendre una mica més el 
funcionament d’aquesta institució i ens ha permès va-
lorar i respectar altres punts de vista i opinions.

Com a participants en la redacció del capítol segon, 
creiem que la llibertat i respecte a les creences han 
de ser sempre respectades per tots els ciutadans, inde-
pendentment de l’àmbit en què es participi. 

Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula el senyor Aaron Verda-
guer González, de l’Institut Vall de Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

Aaron Verdaguer González 

Molt honorable senyora presidenta del Parlament de 
Catalunya, senyors i senyores diputats, companys i 
companyes participants en aquest projecte de llei, sóc 
Aaron Verdaguer, de l’Institut La Vall del Tenes, de 
Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental i avui re-
presento el Grup Parlamentari del Grup A, que ha es-
tat treballant aquest projecte de llei sobre la neutralitat 
de creences en l’àmbit educatiu no universitari.

Agraïm les tasques dels Serveis Educatius del Parla-
ment per la seva càlida acollida a la casa dels catalans 
i catalanes i l’ajut que en tot moment ens han donat 
per aprendre aquest preciós ofici de ser representants 
de Catalunya i en aquest cas dels nostres companys i 
companyes de l’institut. 

Sobre la nostra tasca a les comissions de treball, cal 
dir que ha estat una feina intensa i enriquidora. Com-
partir i reflexionar sobre la neutralitat de creences en 
l’àmbit educatiu ha estat una qüestió que mai ens hau-
ríem plantejat al nostre currículum de l’ESO. Gràcies 
a aquesta experiència educativa, ho hem pogut deba-
tre per primer cop a la nostra vida des de la matèria 
de ciutadania. No ha estat fàcil portar els debats, ja 
que calia delimitar molt bé els diferents conceptes que 
hem hagut d’afrontar per primera vegada i que han 
portat un debat intens a les nostres aules i, posterior-
ment, a les comissions de treball del Parlament.

Un dels temes més importants de debat ha estat què és 
cultura i què és religió. La nostra conclusió és que la 
religió ha influït en la cultura i és molt difícil delimi-
tar què és una cosa i què és l’altra. És evident que la 
nostra cultura està basada en el cristianisme i que tota 
la nostra vida cultural queda impregnada de l’element 
religiós que ha esdevingut cultura.

Creiem que el Govern, com a institució pública, ha de 
ser neutral, com totes les institucions, però ens queda 
clar que la religió majoritària a Catalunya és el cristia- 
nisme. Ens hem adonat que la nostra ignorància en 
matèria de religions és gran i alhora atrevida.

Creiem que la llei reflecteix adequadament, sobretot 
en el capítol 3, la llibertat de portar símbols religiosos. 
I respecta la llibertat individual i l’expressió personal 
i social, però que el proselitisme a les aules no estarà 
permès en cap cas. Els instituts són institucions edu-
catives i de formació en les cultures, però no iniciació 
a una religió o secta, això és tasca de parròquies, tem-
ples, sinagogues o mesquites.

Nosaltres votarem que sí a la llei, perquè garanteix la 
neutralitat de creences en els centres públics. També 
perquè la llei serà una bona eina de regulació que ga-
ranteix la llibertat d’expressions religioses i polítiques, 
que alhora permet la neutralitat en les institucions pú-
bliques.

El nostre país ha de ser tolerant amb les conviccions 
religioses, però alhora ha de mantenir la neutralitat en 
els àmbits públics, però també ha de protegir la religió 
que ha donat origen a la nostra cultura.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Encara en queden dos del Grup A, i faig un suggeri-
ment, en comptes d’aplaudir cada vegada que un parti-
cipa podem fer un aplaudiment després del final de cada  
grup i, així, el ple es fa una mica més àgil, d’acord?

Doncs ara té la paraula el senyor Jordi Sanllehí, de 
l’Escola Arce, de Reus.

Jordi Sanllehí Vernis 

Bon dia, molt honorable presidenta del Parlament, 
membres de la Mesa, companyes i companys. Sóc en 
Jordi Sanllehí i parlo en nom dels alumnes de quart 
d’ESO de l’Escola Arce, de Reus. Per començar, vol-
dríem agrair als Serveis Educatius del Parlament per 
haver-nos donat l’oportunitat de dur a terme aquest 
projecte, gràcies al qual hem pogut viure, veure i 
aprendre de primera mà totes les passes i l’esforç de 
diàleg i negociació que implica l’elaboració d’una llei.

De la llei que avui votem, voldríem destacar algunes 
característiques, en primer lloc el fet que determina 
que Catalunya s’estableix com a territori laic, sense re-
ligió pròpia i neutral en tot allò relatiu a conviccions 
religioses, però en què es respecta i s’ha de fer respec-
tar les creences religioses de cadascun dels seus ciuta-
dans i ciutadanes, sense distincions i garantint-ne la 
igualtat de drets, sempre que aquestes no atemptin ni 
envaeixin els drets fonamentals de qualsevol persona.

Pel que fa a la religió en els centres educatius de Ca-
talunya, pensem que s’han de mantenir els mateixos 
principis que regeixen en qualsevol altre àmbit de la 
nostra societat, però tenint especial cura que els proces-
sos d’ensenyament i aprenentatge no es vegin alterats 
ni influenciats per les creences religioses individuals o 
col·lectives, i mantenir els espais educatius com a recin-
tes aconfessionals i els seus estudiants com a membres 
lliures per poder tenir accés al coneixement, les habili-



Sèrie E - Núm. 6 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de juny de 2014

sim
ula

ció

PLE ESTUDIANTIL  5

tats i valors i actituds que flueixen a les nostres escoles 
i instituts.

Per tot aquest seguit de raons, votarem a favor d’aques-
ta llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Ara té la paraula la senyora Celeste Heras, de l’Institut 
Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet.

Celeste Heras

Molt honorable senyora presidenta del Parlament de 
Catalunya, Núria de Gispert i Català, honorables di-
putats i diputades, companys i companyes, en nom de 
totes les escoles del Grup A volem agrair al Parlament 
l’oportunitat que ens ha donat de participar en aquest 
projecte anomenat «Fem una llei».

Quant al contingut de la llei, hi trobem un seguit de 
defectes; aquesta llei entra en contradicció amb nor-
mes de més elevada consideració, com la Declaració  
universal dels drets humans, en el seu article 18; la 
Constitució espanyola, en els articles 16.3 i 17.3, i 
també la Llei Orgànica de llibertat religiosa, de 1980. 
Considerem que una llei mai no pot anar contra una 
norma de rang superior si aquesta no es canvia abans.

Pensem que el concepte «neutralitat» no s’ha acabat 
d’entendre bé en el desenvolupament de la llei, perquè 
en nom de la neutralitat es pren part interessada. Veiem  
que en el preàmbul i en algun dels articles no som ca-
paços tots plegats d’aprofundir-hi suficientment, i ara 
descobrim contradiccions, incoherències, idees poc 
clares i algunes afirmacions que poden portar a la se-
gregació dels alumnes.

És veritat que tota societat lliure, per a poder-se arti-
cular, necessita uns valors socials comuns en l’àmbit 
de la ciutadania democràtica i d’uns valors culturals 
en l’àmbit religiós i que l’educació ha de reflectir la so-
cietat en què vivim. Una llei emmarcada en aquest con-
text és doncs fonamental, però la mateixa importància 
del tema principal de la llei ens obliga a proposar que 
es reprengui el treball d’enguany el curs vinent i, lògi-
cament, per ser coherents amb tot això que acabo d’ex-
posar, els alumnes del Terra Roja, als quals represento,  
votarem en contra d’aquesta llei, tal com avui es pre-
senta.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

La presidenta

Comencem ara pel Grup B, i té la paraula el senyor 
Àlex Comas Gispert, de l’Institut Jaume Callís, de Vic.

Àlex Comas Gispert

Molt honorable senyora presidenta, senyors diputats i 
diputades, companys i companyes, aquest ha estat el 
primer any que nosaltres, l’Institut Jaume Callís, hem 
participat en aquest projecte. Aquests mesos de feina 
han resultat interessants per conèixer el funcionament 

del Parlament i la política en general. Hem après la 
importància del debat parlamentari i de la conquesta 
del pacte per al bé comú, que és l’objectiu de la polí-
tica al cap i a la fi. En aquests moments de canvis en 
el nostre país, però alhora de desconfiança de la ciu-
tadania vers la classe política, aquest projecte ens ha 
acostat a la dificultat del treball del dia a dia dels nos-
tres parlamentaris. És un treball que implica que alho-
ra que has de defensar les teves opinions has de saber 
valorar i entendre els arguments que et poden propo-
sar els companys i companyes per així poder arribar a 
un acord mutu.

La llei que hem treballat regula la neutralitat religiosa 
en l’àmbit educatiu no universitari, i és que ara, a Cata-
lunya –i molt concretament a la comarca d’Osona, que 
és on vivim–, han arribat molts ciutadans amb cultu-
res, llengües i religions diferents, és per això que cal  
regular aspectes relacionats amb la religiositat,  
cal cercar un marc que impedeixi actituds intolerants 
o discriminatòries cap a les altres religions, és un te-
ma de gran actualitat i que no ens deixa indiferents, ja 
que forma part de la nostra vida escolar. Tots hem de 
tenir clars els nostres drets i els nostres deures, i tot-
hom ha de poder sentir-se entès i valorat, també, pel 
que fa a les creences religioses, als centres educatius 
catalans. 

Pel que hem dit, l’Institut Jaume Callís votarà a favor 
de la llei.

Gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Èlia Ribas, de 
l’Escola Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní 
d’Anoia.

Èlia Ribas Lizano

Senyora presidenta, diputats, bon dia nois i noies. Faré 
un breu comentari sobre el capítol I, on es parla so-
bre la neutralitat religiosa. Catalunya no té una religió 
pròpia, per tant és una nació laica, i, en conseqüència, 
no es poden fer actes religiosos en espais públics, de 
la mateixa manera tots els ciutadans han de ser trac-
tats per igual davant la llei, ja siguin creients o no o 
amb independència de la religió en què creguin. Cal 
dir també que els ciutadans són lliures de creure o no, 
així com d’expressar les seves creences, per la qual 
cosa s’han de respectar les opinions de cadascú. L’en-
senyament també ha de ser laic, llevat que l’escola en 
qüestió sigui una escola que no pertanyi a l’Estat o bé 
sigui una escola amb una pròpia religió, ja que si és ai-
xí aquesta llei no s’hi podria aplicar.

Creiem que a les escoles que formen part de l’Estat 
s’hi hauria de poder instruir formació de caràcter re-
ligiós sempre que fos una activitat extraescolar realit-
zada fora de l’horari lectiu comú i com una matèria 
no avaluable. Pensem que treballar en aquesta llei ha 
estat una molt bona experiència a l’aula i al Parlament, 
amb diferents alumnes d’altres instituts i així poder 
conèixer-nos i relacionar-nos amb gent diversa.
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Ens ho hem passat molt bé i no esperàvem que fos ai-
xí d’entretingut, hem après a discutir les diferents opi- 
nions i idees i a respectar les dels altres companys, 
cosa que ens ha agradat força. Hem après com es fa 
una llei i hem vist que s’han de tenir moltes coses en 
compte a l’hora de construir-la i també hem après a 
treballar en equip. Creiem que la llei en si i tots els 
capítols són interessants perquè ens han ajudat a en-
tendre temes que estem estudiant i treballant a classe.

Per últim, imaginàvem que l’elaboració de la llei era 
un procés molt més curt del que és. Això és tot.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Mariam Agui-
lar, de l’Institut Cendrassos, de Figueres.

Marian Aguilar Benavides

Bon dia, molt honorable presidenta, senyores dipu-
tades i senyors diputats. En representació de l’INS 
Cendrassos, de Figueres, vull agrair haver-nos donat 
l’oportunitat de participar en aquest projecte, el qual 
ens ha permès descobrir com funciona el poder le-
gislatiu de Catalunya, i que la tasca dels diputats no 
és només prémer un botó com molta gent pensa, sinó 
parlar, discutir, negociar. 

Enguany hem viscut, des de la nostra perspectiva, el 
procés de negociacions i debats que avui conclou amb 
aquestes votacions a la principal institució legislativa 
catalana. És a dir, que hem estat treballant la llei de 
manera dialogada, tot i que hi ha hagut algun desacord. 
Aquest any el tema de la llei era la religió en l’educa-
ció i crec que tots estareu d’acord que ha estat un tema 
punyent però alhora interessant, ja que som els alum-
nes i els professors a qui ens toca viure l’educació.

Voldria parlar-vos del capítol I, que correspon a la 
neutralitat religiosa. El nostre país té com a valors 
superiors la llibertat, la justícia, la igualtat i el plura-
lisme d’idees, tal com consta a l’article 1.1. Per tant, 
queda clar que tothom pot practicar la religió que de-
sitgi sense perjudicar ni imposar als altres. El tema de 
la llei ha estat molt encertat. En l’àmbit de la religió, 
sempre hi ha hagut criteris diferents, per desenvolupar 
l’activitat des del primer moment, els meus companys 
i jo hem tingut molt clar que vivim en un estat laic. 

Per acabar, només puc afegir una frase: «L’educació 
pública no ha de diferenciar entre classes socials, ideo- 
logies o religions, l’educació ha de ser un dret univer-
sal, és el que ens dóna llibertat.»

Moltes gràcies, presidenta, senyors i senyores diputades.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Ània Costoia 
Cuervo, de l’Institut Santiago Sobrequés, de Girona.

Ània Costoia Cuervo 

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable presiden-
ta, honorables senyors diputats i senyores diputades, 
companys i companyes, us parlo com a representant 
de l’Institut Santiago Sobrequés, de Girona. 

Avui culminem un procés que ens ha enriquit com a 
persones i com a ciutadans. Hem après a escoltar i a 
respectar aquell que pot tenir idees diferents a les nos-
tres, i és que sense respecte no pot haver-hi democrà-
cia ni convivència pacífica. 

El coneixement del procés pel qual es fa una llei ens 
ajuda a entendre les dificultats a l’hora d’aprovar un 
decret, que van des de la necessitat de trobar consen-
sos a la combinació entre allò que ens agradaria i allò 
que és possible.

Aquesta llei busca la confluència en un aspecte bàsic 
de la identitat de les persones: la religió. Hem mirat de 
trobar un punt d’equilibri entre respecte personal i la 
neutralitat en l’àmbit educatiu; crec que ho hem acon-
seguit. Per això us demano el vostre suport.

No voldria acabar sense agrair l’interès que el Parla-
ment demostra amb iniciatives com Fem una llei. Us 
encoratjo a continuar en aquesta línia i us prego que 
no deixeu de banda l’educació, pilar fonamental de la 
nostra societat, i que hi dediqueu tots els recursos ne-
cessaris, i que sovint trobem a faltar.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

La presidenta 

Comencem ara pel grup C. I té la paraula el senyor 
Jordi Llaudó, del Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell.

Jordi Llaudó

Molt honorable senyor presidenta, il·lustres diputades i 
diputats, és un honor per a nosaltres, els alumnes del 
Col·legi La Salle - la Seu d’Urgell, poder tenir l’opor-
tunitat de fer aquest discurs davant de tots vostès. En 
opinió general dels participants, ens sentim satisfets i 
orgullosos d’haver participat en aquest projecte de llei 
que s’ha dut a terme, el qual afecta el món religiós, 
cultural i escolar.

Actualment vivim en un món cada vegada més glo-
balitzat, on no només els interessos econòmics xo-
quen, sinó que també les diferents cultures i religions 
hi conviuen, aquest afer comporta un seguit de mesu-
res, algunes de les quals són contemplades en la llei 
treballada. 

La necessitat d’aquesta llei és bàsica per a l’àmbit edu-
catiu, ja que com escola concertada religiosa tenim 
un punt de vista en el qual considerem que la religió i 
l’educació són dos aspectes amb una considerable im-
portància per al desenvolupament d’una persona.

El punt de vista que s’acostuma a tenir respecte al nos-
tre tipus d’escola sol ser diferent a la realitat, ja que al 
nostre col·legi convivim amb gent de moltes cultures i 
creences diferents sense cap problema i amb un espe-
rit obert, solidari i amb valors. 
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Així, doncs, estem a favor d’aquesta llei, perquè creiem  
que cadascú té dret a creure i a pensar en el que vul-
gui, sense ser jutjat en un àmbit estudiantil segons una 
creença concreta. 

Molt honorable presidenta, il·lustres diputades i dipu-
tats, moltes gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Jaïr Tacano, de 
l’Institut Esteve Terradas i Illa, de Cornellà de Llobregat.

Jaïr Tacano

Bon dia, companyes i companys. Com a portaveu 
de l’IES Esteve Terradas, de Cornellà del Llobregat, 
agraeixo, en nom del nostre institut, al personal del 
Parlament de Catalunya i a les companyes i companys 
d’altres instituts per haver fet possible aquest projecte 
de llei, que ens ha servit per a conèixer una mica més 
el món de la política institucional.

Nosaltres votarem a favor d’aquest projecte de llei per-
què considerem que és una proposta prou progressis-
ta. Aquesta llei posa l’accent en la neutralitat religiosa 
dels centres escolars, penalitza completament el pro-
selitisme i promou el respecte total a altres membres 
de la comunitat educativa. 

Ens agrada la idea de substituir les classes de religió 
per l’assignatura de cultures religioses així com la de 
ciutadania. Pensem que, d’aquesta manera, l’alumnat 
tindria accés a les diferents cultures religioses exis-
tents, des d’un punt de vista objectiu. També estem 
d’acord amb l’eliminació de qualsevol símbol religiós a 
les aules i gabinets, exceptuant casos puntuals com pa-
trimonis culturals o figures valuoses per a l’edificació. 

Tot i que estem a favor d’aquesta llei, ens agradaria 
ressaltar alguns aspectes que creiem que possiblement 
podrien haver-la millorat i fer aquesta llei encara més 
progressista del que ja és.

Considerem que aquesta llei ha estat una oportunitat 
perduda a l’hora de defensar una escola laica univer-
sal. No entenem quina relació pot haver-hi entre edu-
cació i religió. Nosaltres pensem que la religió és un 
aspecte molt personal i digne de respecte, però que no 
hauria de tractar-se dins de l’àmbit educatiu, sinó que 
s’hauria de limitar a l’àmbit religiós. Opinem que tots 
i cadascun dels centres de Catalunya, sense importar 
si són públics, concertats o privats, haurien de ser to-
talment laics, ja que pensem que la religió i l’escola 
són dos mons que han d’anar completament separats, 
perquè per practicar qualsevol religió existeixen les 
esglésies, les mesquites, les sinagogues, i altres cons-
truccions dedicades específicament a la pràctica d’una 
religió concreta. 

Com a conclusió, podem dir que l’educació sense 
igualtat i respecte no és pas educació, per això creiem 
que la religió hauria d’estar al marge.

I per acabar, insistir també que no estem d’acord amb 
les polítiques actuals educatives, que mentre es reta-
llen diners per a l’escola pública, mantenen els con-

certs econòmics per a les escoles concertades i priva-
des. Nosaltres defensem els diners públics que haurien 
d’anar per a l’escola pública.

Moltes gràcies. 

La presidenta

A continuació té la paraula el senyor Marc Muncunill, 
de l’Institut Lluís de Peguera, de Manresa. Després 
d’ell es pot aplaudir perquè ja haurà acabat el grup C.

Marc Muncunill Cardellach

Senyora presidenta, diputats, companys, bon dia. Es-
tem molt agraïts de poder estar aquí i fer aquesta activi-
tat que creiem que és molt interessant i que ha de tenir 
continuïtat perquè es pot aprendre des de l’aula el siste-
ma democràtic d’aquest país. No obstant, creiem que la 
llei que se’ns va proporcionar té certs punts ambigus i 
en alguns punts és poc elaborada.

Nosaltres creiem en l’escola pública laica, per tant, 
creiem que la religió s’ha de fer després de classe, i, 
per això, si més no la majoria, hi votarem en contra.

També amb tot això hem estat treballant, no només 
per fer una llei, sinó veure els nostres punts de vista en 
tot això. Per això estem molt agraïts al Parlament i a 
poder fer aquesta activitat. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Comencem pel grup D, i té la paraula el senyor Ihor 
Smachylo, de l’Institut Flos i Calcat, de Barcelona.

Ihor Smachylo

Bon dia, molt honorable senyora presidenta del Parla-
ment de Catalunya, il·lustres diputats i diputades, com-
panys i companyes, els parlaré en nom de l’Institut 
Flos i Calcat.

En primer lloc, els voldria mostrar el nostre agraïment 
als Serveis Educatius del Parlament de Catalunya per 
haver pogut participar en l’elaboració d’aquest projec-
te de llei, així com també volem donar les gràcies als 
companys, professors i direcció dels centres, que ens 
han donat tot el seu suport i ajuda perquè avui puguem 
ser aquí. L’experiència ha estat molt positiva, no sola-
ment pel que fa al coneixement dels mecanismes par-
lamentaris, sinó pel procés en sí.

El projecte de llei sobre la neutralitat de creences en 
l’àmbit educatiu ha estat especialment interessant per 
a nosaltres, que provenim d’altres països, cultures i, 
alguns de nosaltres, de religions minoritàries aquí a 
Catalunya.

No sempre ens ha estat fàcil arribar a acords. Sovint  
el nostre punt de vista no era el majoritari, però amb el 
treball i la reflexió hem vist que només des del diàleg, 
la tolerància i el respecte es pot arribar a acords.
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Això també ens ha fet adonar de la necessitat d’esco-
llir bé els nostres representants, donat el pes en la nos-
tra societat de la seva tasca. Destaquem la importància  
del projecte de llei que tot seguit votarem per la seva 
protecció en la defensa de l’exercici de les llibertats i 
de l’efectiva realització de la igualtat de tots nosaltres 
en l’àmbit educatiu.

Tot i que no acabem d’estar d’acord en alguns dels 
seus punts, hi estem en els pilars fonamentals i en el 
fet que el projecte de llei afavoreix la realització dels 
dos principals fonaments de tota tasca democràtica: la 
llibertat i la igualtat. És per això que el nostre grup 
parlamentari hi votarà a favor.

Moltes gràcies, senyora presidenta, il·lustres diputats i 
diputades. 

La presidenta

Té la paraula, a continuació, la senyora Mar Bellés, 
del Col·legi Padre Damián, de Barcelona.

Mar Bellés Martínez

Honorable presidenta, diputats i companys, bon dia. 
Primerament, l’escola Padre Damián Sagrats Cors, de 
Barcelona, voldria agrair al Parlament de Catalunya 
aquesta oportunitat que ens ha donat en permetre’ns 
treballar en aquest projecte de llei, en què no només 
hem après sobre la importància de la neutralitat reli-
giosa en els centres educatius no universitaris, sinó 
que a més a més hem pogut conèixer de primera mà el 
funcionament de les nostres institucions, en donar-nos 
el privilegi, durant uns mesos, de poder viure en pri-
mera persona el món de la política.

Avui es votarà el treball que recull totes les nostres 
propostes perquè aquesta llei sigui legítima i busqui el 
benefici de tots els ciutadans. 

En aquest projecte de llei hi ha les conclusions a què 
hem arribat després de llargs debats, en els quals, de 
vegades, hem hagut de donar un pas enrere per poder 
veure-ho tot en perspectiva i així poder avançar cap 
endavant fins on som ara.

L’escola Padre Damián votarà a favor de l’aprovació 
d’aquesta nova llei, ja que creiem que recull, gràcies a 
les aportacions de totes les escoles, amb exactitud, tot 
el que es necessita per garantir la neutralitat religio- 
sa en els centres educatius regulant des de la presèn-
cia d’elements religiosos en els espais educatius, fins a  
la protecció de les conviccions de l’alumnat. 

Per acabar, voldríem donar les gràcies a tot el personal 
docent d’aquest projecte, que ens ha guiat per poder 
presentar, finalment, aquest document. Esperem que 
el Parlament segueixi realitzant aquesta activitat, ja 
que trobem que és una molt bona eina per fomentar la 
tolerància, el respecte a les altres postures i, sobretot, 
el treball en equip.

Gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Mireia Orra de 
Salsas, de l’Institut Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter.

Mireia Orra de Salsas

Bon dia, honorable senyora presidenta del Parlament, 
diputades i diputats, companyes i companys, i també 
als que a causa de l’espai esteu a sales exteriors. En 
representació de l’Institut Miquel Martí i Pol, de Roda 
de Ter, voldríem donar les gràcies per l’oportunitat do-
nada en poder participar en aquest projecte de «Fem 
una llei», un projecte que ens ha apropat a la vida po-
lítica i ens ha despertat interès i preocupació per la le-
gislació actual de Catalunya. Creiem que la filosofia 
d’aquesta activitat ha permès als estudiants conèixer 
el procés de com tramitar una llei, la qual cosa poques 
persones comprenen en la seva totalitat. 

En les diferents trobades que hem anat fent, també 
hem pogut comprovar que hi ha moltes mentalitats 
diferents, i que quan un grup de persones no estan 
d’acord i han de debatre per arribar a una conclusió fi-
nal, les diferents opinions exposades porten a arribar a 
una decisió més encertada. Amb això, aprenent a res-
pectar les diferents opinions i –no pas cosa fàcil– ac-
ceptar les crítiques. El nostre centre votarà l’aprovació 
de la llei per la satisfacció de la feina feta en les dife-
rents trobades i pel resultat obtingut conjuntament. 

Tal com defensem en el preàmbul, Catalunya és una 
societat lliure, que necessita uns valors socials comuns 
en l’àmbit de la ciutadania democràtica i uns valors 
culturals neutres en l’àmbit religiós. Creiem que això 
és una obvietat, ja que com a país lliure hem de respec-
tar-nos, siguem com siguem i vinguem d’on vinguem.

Per acabar, esperem que d’aquí surti algun polític ca-
paç d’estar a l’alçada de les responsabilitats que dema-
na el nostre país, i que miri pels ciutadans i ciutadanes 
i defensi la voluntat real del poble de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Finalment té la paraula la senyora Clàudia Río Bergé, 
de l’Institut El Cairat, d’Esparreguera.

Clàudia Río Bergé

Bon dia, honorable senyora presidenta, diputats i dipu-
tades, companys i companyes, parlo en representació 
de l’Institut El Cairat, d’Esparreguera.

El tema que hem tractat aquest curs en el projecte edu-
catiu «Fem una llei» és la neutralitat de creences reli-
gioses en l’àmbit educatiu no universitari. Hem trobat 
molt oportú aquest projecte que ens ha fet valorar, res-
pectar i tolerar la diversitat ideològica, però també hem 
après a treballar en equip, seguir el procediment de la 
feina que fan els diputats i les diputades, i aprendre 
a arribar a un acord pactant, o, si cal, fent votacions.

El més important, però, és que hem sabut com solu- 
cionar les diferències d’idees i pensaments que teníem  
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entre els membres del mateix grup parlamentari, i afe-
gir la convivència entre centres tant públics com pri-
vats i de diferents entorns educatius.

Mentre preparàvem aquest discurs, els companys i 
companyes del meu institut ens hem adonat que real-
ment hem après més del que pensàvem, tant des de la 
banda de coneixements culturals com a nivell perso-
nal. Hem pogut fer una llarga llista de tots els aspectes 
positius, de tot el que hem conegut d’aquesta llei i de 
la nostra labor conjunta que entre tots hem creat.

Durant les sessions aquí al Parlament i les hores in-
vertides fora de l’horari escolar, hem vist com és d’im-
portant saber raonar i argumentar les nostres opinions,  
defensar-les amb respecte cap als altres i adonar-nos 
dels errors que cometíem, fer una reflexió sobre les dues  
bandes d’una idea i aprendre a cedir. Tot això són va-
lors que hem assimilat ara, però que a tots ens serviran 
en un futur, tant si és polític com si no.

Tot i que no totes les nostres esmenes proposades van 
ser acceptades, vam treure molt de profit de les opi- 
nions diverses i, com he dit abans, vam aprendre a ac-
ceptar i a rectificar els errors.

Al llarg del projecte vam acabar votant molts suggeri-
ments d’esmenes que no eren semblants a les nostres, 
ja que valoràvem les ideologies de la resta dels grups, i  
és així com creiem que hauria de ser. Hem d’escoltar  
i tenir la ment oberta per acceptar els canvis.

Per finalitzar, ens agradaria anunciar el vot a favor de 
l’Institut El Cairat, d’Esparreguera, per aquesta llei 
que proposa la igualtat religiosa dins de l’àmbit edu-
catiu, un àmbit bàsic per al creixement i desenvolupa-
ment de tots nosaltres. 

Moltes gràcies, honorable senyora presidenta, diputats 
i diputades, companys i companyes.

(Aplaudiments.)

La presidenta

I anem ara pel grup E. I té la paraula, en primer lloc, 
la senyora Paula Velasco, del Liceu Francès, de Bar-
celona.

Paula Velasco Duacastilla

Honorable presidenta, diputats i diputades, companys 
i companyes, sóc Paula Velasco i parlo en representa-
ció del Liceu Francès, de Barcelona, arran de la visita 
i treballs que hem fet els alumnes a la institució que 
representa el poble de la Catalunya.

En primer lloc, agraïm l’acollida i el tracte que hem 
tingut per part del nostre Parlament. 

Amb relació a la temàtica que hem debatut i que ens 
ha servit per a conèixer de prop, no només la institu-
ció i la seva operativa interna i la dinàmica social, si-
nó també l’ànima i l’esperit de les lleis, la laïcitat dels 
centres d’ensenyament ha estat un tema molt ben se-
leccionat i ens ha fet reflexionar molt. Ens hem docu-
mentat, hem discutit i hem vist com ha estat, no només 
un tema idoni, sinó d’actualitat i d’importància. En els 

debats han aparegut opinions i perspectives molt va-
riades i plurals, punts de vista diversos, com ho és la 
societat.

El projecte «Fem una llei» ens ha interessat molt, 
hem viscut una experiència que ens ha fet, no només 
prendre consciència de valors socials, com el diàleg,  
la política entesa com a pràctica comuna per a regir la  
col·lectivitat, sinó que també ens ha fet descobrir, 
compartir i matisar punts de vista diferents, que han 
estat arguments a considerar per a obtenir, finalment, 
un text únic, respectuós amb la diversitat d’opinions 
exposades, i que assoleixi la precisió jurídica escaient. 

Ens sentim orgullosos d’haver pogut participar en 
aquest projecte, per la qual cosa expressem la nos-
tra avaluació més positiva i alta i ens sentim contents 
d’haver-la viscut tan intensament i amb tanta utilitat 
pedagògica i social.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula la senyora Rocío Sánchez Martínez, de 
l’Institut Canigó, d’Almacelles.

Rocío Sánchez Martínez

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, 
il·lustres diputats i diputades, companys i companyes, 
em dic Rocío Sánchez Martínez i represento l’Insti-
tut Canigó, d’Almacelles, de la comarca del Segrià.

En primer lloc, volem agrair l’oportunitat que ens heu 
ofert de poder participar en aquest acte per tercer cop 
consecutiu. El projecte «Fem una llei» ens ha permès 
aprendre quin és el procediment que es segueix abans 
d’escollir i posar en pràctica una llei. 

A més, hem pogut sentir-nos part del nostre govern en 
aportar el nostre punt de vista, el qual representa les 
generacions futures, en les diverses lleis que ens heu 
proposat al llarg dels anys i que afecten el conjunt de 
la societat. Una societat que hem de construir i millo-
rar entre tots, i per a fer-ho hem de conèixer els mit-
jans que ens permetin assolir aquest fi. Uns mitjans 
que únicament podem assolir amb la formació de la 
nostra població, per a la qual, en aquests moments, les 
inversions que es destinen són insuficients.

Endinsant-nos en la llei en què hem treballat aquest 
curs, podem dir que hem trobat molt interessant el  
debat del tema proposat, ja que el respecte entre les di-
verses religions és bàsic perquè flueixi una bona convi-
vència tant en els centres educatius com fora d’aquests. 
Una convivència que es fonamenta o que s’hauria de 
fonamentar en els valors que representen els pilars fo-
namentals del model democràtic, els quals, els princi-
pals ideòlegs –Locke, Mill i Toqueville– van defensar. 
A més, el tema de la religió sempre genera conflictes 
i, per tant, estaria molt bé legislar sobre la llei aques-
ta, en la qual hem treballat, per intentar acabar amb 
aquests conflictes. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, els alumnes de l’Ins-
titut Canigó votarem a favor d’aquesta llei proposada 
al Parlament.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

La presidenta

A continuació té la paraula la senyora Laura Armen-
gol, del Lestonnac, de Lleida.

Laura Armengol Álvarez

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats. El 1971 Pau Casals es va dirigir a l’Assemblea 
General de l’ONU amb aquestes paraules: «Catalu-
nya ha estat la nació més gran del món, us explicaré 
per què. Catalunya va tenir el primer parlament molt 
abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les prime-
res nacions unides. En el segle XI totes les autoritats 
de Catalunya es van reunir en una ciutat de França, 
aleshores Catalunya, per parlar de la pau. Això és Ca-
talunya.»

Tal com va indicar el mestre, les assemblees de pau i 
treva es troben en la base del parlamentarisme català, 
i nosaltres, ara i aquí, en som els seus hereus. I ho dic 
perquè les negociacions amb els altres grups no han es-
tat fàcils. Cal tenir en compte que el projecte de llei 
que presentà inicialment el Govern suposava una inter-
pretació radical del laïcisme i de la neutralitat religiosa, 
restringia les llibertats individuals i girava l’esquena a 
la diversitat cultural de la nostra societat. 

En definitiva, era un text clarament discriminatori 
vers els centres educatius que, com el nostre, el Col-
legi Lestonnac, tenen un ideari propi, però la transac-
ció d’esmenes amb els altres grups ha corregit aquesta 
situació. Ara, el text, en la seva redacció final, garan-
teix que la neutralitat de creences sigui compatible 
amb la llibertat religiosa i de pensament, sempre que, 
això sí, tal com diu l’article 8, es respectin les lleis fo-
namentals de Catalunya.

Així doncs, anuncio la posició favorable del meu grup 
en la votació final. I ens felicitem perquè l’esperit de 
diàleg, negociació i un escrupolós procediment demo-
cràtic hagin permès el pacte i l’acord entre les dife-
rents sensibilitats de la cambra.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. 

La presidenta

Té la paraula la senyora Marta López Penas, de l’Es-
cola Maria Cortina, de Reus.

Marta López Penas

Senyora presidenta, diputats i diputades, companys i 
companyes, m’adreço a tots vosaltres en representació 
de l’Escola Maria Cortina, de Reus.

Per començar, he de dir que el projecte d’esmenar una 
llei ens ha fet a tots els participants adonar-nos de la 
responsabilitat que tenen els diputats. Hem vist que no 
és feina fàcil, exigeix concentració i dedicació. 

Aquest projecte també ens ha servit per relacionar-nos 
amb gent nova i per aprendre a cooperar i a treballar 
en equip, dues habilitats que de ben segur ens seran 
molt útils en un futur no gaire llunyà. 

He de dir-vos també que la llei escollida per esmenar 
ens ha fet als alumnes de l’Escola Maria Cortina més 
comprensius amb la resta de cultures i religions, ens 
ha fet adonar que, encara que vinguem de països dife-
rents, encara que no parlem la mateixa llengua o que 
el nostre to de pell no sigui igual, no deixem de ser hu-
mans, i això ens fa iguals. I per aquest motiu ens hem 
d’entendre i respectar.

Espero que aquest missatge, que a nosaltres ens ha 
quedat més clar després d’esmenar aquesta llei, també 
us hagi arribat a vosaltres, perquè no hi ha res més im-
portant que el respecte per poder conviure en aquesta 
societat.

Senyora presidenta, diputats i diputades, companys i 
companyes, moltes gràcies per la vostra atenció.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Acabades totes les intervencions, ara procedirem a la 
votació d’aquest projecte de llei. Perquè ho tinguem 
tot més ordenat, primer, demanaré les abstencions, 
després demanaré els vots en contra i, finalment, els 
vots a favor. 

Si us sembla, comencem.

Abstencions? 

Després els vots en contra. 

I, finalment, els vots a favor. 

Doncs, el Projecte de llei de neutralitat de creences en 
l’àmbit educatiu no universitari ha estat aprovat per 
107 vots a favor, 26 en contra i 2 abstencions.

(Aplaudiments.)

Passarem ara al tercer punt de l’ordre del dia, que és la 
intervenció dels grups parlamentaris.

Intervenció
dels grups parlamentaris

En primer lloc, té la paraula la il·lustre senyora Agnès 
Russiñol, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Agnès Russiñol i Amat

Bé, bon dia a totes i a tots. Deixeu-me que comenci 
amb un agraïment per la feina que heu estat fent tots 
i cadascun de vosaltres durant aquests mesos, perquè 
us heu posat directament en la nostra pell, heu vist 
una mica doncs com treballem aquí al Parlament i, per 
tant, estic convençuda que heu après dues coses. Sobre 
la temàtica, no?, que heu estat regulant, però també ha-
bilitats, no? Habilitats d’escoltar, sobretot, i habilitats 
per arribar a consensos, i estic convençuda que això 
us ho endueu en una motxilla, i segur que us ajudarà 
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i us donarà eines per afrontar-vos amb el que us aneu 
trobant, no?, amb els reptes que el futur us tingui pre-
parats.

Dir també que, centrant-me ja estrictament en la te-
màtica en què heu estat treballant, heu aprofundit en 
el principi de laïcitat de l’ensenyament públic que pro-
pugna l’Estatut d’autonomia del nostre país, com així 
ho va fer el Govern l’any 2010, amb la Guia per a la 
gestió de la diversitat religiosa en els centres educa-
tius, que estic convençuda que heu estat fullejant i lle-
gint aquests dies. 

I, per tant, deixeu-me que acabi fent un agraïment 
perquè heu estat, com deia, treballant per fer efectiu 
aquest principi de laïcitat com a millor garant dels 
drets, de la llibertat religiosa i de pensament, per fo-
mentar una convivència ciutadana respectuosa amb 
les conviccions dels ciutadans i també, alhora, amb les 
lleis democràtiques comunes. 

Per tant jo, simplement, us volia felicitar per la feina 
que heu fet, no només els que esteu aquí, sinó els que 
ha comentat la presidenta que estan en una altra sa-
la, i animar-vos a seguir participant sempre que tin-
gueu oportunitat i ocasió, no només amb experiències 
com aquesta, sinó sobretot participar en el vostre en-
torn més proper perquè junts fent feina podrem assolir 
molts reptes, reptes apassionants que té el nostre país.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, la il·lustre senyora Rocío Martínez-
Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Molt bé, doncs també molt bon dia a totes i a tots i als 
que estan a l’altra sala. Tenim un minut de temps, ja 
heu vist que som molt estrictes amb el compliment del 
temps en el parlaments, i per tant deixeu-me dir-vos 
dues coses només. 

En primer lloc, que és molt important que hagueu fet 
aquest procés, perquè un país com el nostre, com cap 
d’ells, però en tot cas el que ens interessa és Catalu-
nya, no és fort si no té unes institucions fortes. I tenir 
unes institucions fortes no només vol dir que funcio-
nin bé, sinó que els ciutadans les coneguin bé i, per 
tant, també els puguin exigir el que els han d’exigir, 
no? I que hagueu, no només conegut el Parlament, si-
nó conegut els processos i el que vol dir el parlamen-
tarisme, jo crec que és molt important perquè l’escola, 
no només ha de formar un futur treballador, sinó que 
ha de formar ciutadans i, per tant, els ciutadans vol 
dir que estan implicats amb el que és un país i les se-
ves institucions. I, des d’aquest punt de vista, em sem-
bla fantàstic que hi hagi aquests programes, no hi eren 
quan nosaltres estudiàvem, i, per tant, és una molt bo-
na iniciativa i felicito que aquí estigueu.

En segon lloc, una cosa que m’ha encuriosit de les 
vostres intervencions. Moltíssims de vosaltres heu ci-
tat la paraula «respecte», eh? Perquè fer una llei i de-
fensar una idea, no? Tots quan estem a casa nostra, 
amb la tele, el twitter i tal, tenim molt clar el que pen-
sem, no? «Això ha de ser així». I en canvi, quan véns 
aquí, parles amb altres persones, amb altres punts de 
vista, que representen..., m’és igual, eh?, ideologies, 
territoris, el que sigui, doncs veus que la vida és una 
mica més complexa i que el repte és com aquesta di-
versitat i aquesta complexitat la tornem una cosa posi-
tiva per al conjunt del país, no? I això és el que ha de 
fer un parlament.

És veritat que vivim temps que són anticomplexitat, 
eh? Tot ho volem sempre simplificar entre «sí», «no», 
«blanc», «negre». I després els temps, no? Heu vist 
una llei que té uns temps llarguíssims perquè necessi-
ta unes garanties, volem que tothom vingui a compa-
rèixer i a expressar la seva opinió, que tothom pugui 
entrar esmenes, i això està molt bé, però a la vegada 
els ciutadans ens diuen: «Escolta, què feu? Us pengeu. 
No treballeu suficient. Per què trigueu tant a aprovar 
les coses?» 

I els reptes que ens vindran en el futur serà trobar 
aquests equilibris entre la diversitat i la claredat, en-
tre la immediatesa que vivim i els temps de garanties  
necessaris. I per tant això us tocarà gestionar-ho a 
vosaltres, eh? Nosaltres, els canvis necessaris que im-
plica això. Que ho hagueu après avui jo crec que és 
una oportunitat, no perquè ho aprengueu, sinó perquè 
penseu com tot això s’haurà de modificar, de millorar, 
però que continuï sent el que és, que és un espai de  
diàleg, de respecte i de diversitat. Perquè un país que no 
manté això segurament no manté res del molt bo que 
té, que ha tingut Catalunya i que volem seguir tenint.

I, per tant, moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, a continuació, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre se-
nyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyora presidenta. Benvinguts, doncs, com 
us han comentat, al Parlament de Catalunya heu fet 
unes grans intervencions tots els portaveus, i no tinc 
cap dubte que algú de vosaltres, doncs, més aviat a 
prop, o sigui, no en gaire temps, serà diputat d’aquest 
Parlament. 

Jo vaig tenir la sort d’entrar de diputat del Parlament 
amb vint-i-quatre anys, era el diputat més jove, el se-
gon més jove de la novena legislatura, el més jove de 
la desena. I el Parlament és una gran institució, el Par-
lament de Catalunya, igual que el Congrés dels Dipu-
tats o el Parlament Europeu. I heu de pensar on esteu, 
perquè a moltes zones del món no existeixen els par-
laments. A moltes zones del món, desgraciadament, hi 
ha dictadures, on això que heu fet, on la gent pensa di-
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ferent i en una mateixa institució, votada per la gent, 
pots opinar diferent. Això no passa en molts llocs del 
món, desgraciadament. 

Per tant hem de també sentir-nos privilegiats de for-
mar part d’un país, Espanya, que té unes institucions 
democràtiques, que té uns parlaments autonòmics, 
com el Parlament de Catalunya, i que formem part de 
la Unió Europea. 

Per tant, hem d’estar orgullosos d’on formem part i del 
que tenim, i d’aquest respecte que es genera,.

Quant al projecte de llei que heu presentat, afortuna-
dament, aquí, a Espanya, i a Catalunya i a Europa, te-
nim llibertat religiosa i afortunadament les aules, les 
escoles són aconfessionals. I cadascú, amb llibertat, 
decideix com s’ha de formar, perquè volem una educa-
ció en llibertat on els pares i els alumnes puguin deci-
dir com ha de ser la seva educació i que no cap polític 
ens ho imposi. Penseu que hi ha zones del món on, per 
exemple, les dones estan obligades a anar amb bur-
ka, on, per exemple, s’obliga determinades persones 
a tenir una determinada confessió religiosa. Per tant 
crec que és molt positiu que formem part i que siguem 
exemple a Europa, a Espanya i a Catalunya del que és 
la llibertat religiosa que no existeix en altres zones del 
món on, desgraciadament, es mata gent, s’impedeix 
aquesta llibertat religiosa que, afortunadament, tenim 
de poder creure o no creure i de ser laic o bé de tenir 
una educació confessional.

I per últim, us vull donar un últim missatge impor-
tant, que és que sigueu autocrítics. Que és que no us 
deixeu portar pel pensament únic, no deixeu que nin-
gú us digui el que heu de pensar, no perquè un us di-
gui que això és el que és majoritari heu de creure en 
això. Heu de pensar per vosaltres mateixos, heu d’in-
formar-vos de la manera més plural possible, llegir el 
màxim, veure el màxim de televisions, llegir el mà-
xim de diaris, llegir el màxim de llibres, parlar amb 
tot tipus de gent, pensin el que pensin, i fer-vos la vos-
tra pròpia opinió, no només una opinió única, del pen-
sament únic, que això és més propi de dictadures que 
no pas de democràcies.

I per últim, donar-vos la benvinguda de nou al Parla-
ment i esperar que seguiu molt atents a l’activitat par-
lamentària i que, evidentment, jo, com a diputat, em 
teniu al twitter, al facebook, i també tinc el meu propi 
blog a instagram, per tant, si em voleu trobar allà, esta-
ré encantat de rebre-us i de poder parlar amb vosaltres.

Gràcies i molta sort.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor José María 
Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Bé, bon dia, senyors i senyores diputats i diputades, 
perquè avui heu estat diputats i diputades, no només 

avui, sinó els darrers mesos fent aquesta llei i jo crec 
que per això cal felicitar-vos, perquè heu estat practi-
cant els valors que jo crec que estan darrere de qual-
sevol activitat parlamentària, que són el consens i el 
diàleg, i que són a més la base de tot. I a més a més, 
m’ha agradat molt que no heu refusat la crítica a nosal-
tres mateixos, a les persones que estem fent lleis i que 
estem, diguem-ne, configurant la societat, i això també 
és molt important, no només el que heu fet avui, sinó 
que ho seguiu..., que lo sigáis haciendo ahora y duran-
te el resto de vuestra vida.

Yo creo también que tenéis, en el ámbito de lo que he-
mos hablado, que diferenciar lo que es el ámbito pú-
blico y el ámbito privado, en cuanto a la educación. En 
el ámbito público yo creo que, por supuesto que se de-
be exigir la neutralidad, y en el ámbito privado lo que 
debe primar es la libertad –la libertad. Y en ambos 
dos siempre con el máximo respeto a la ley. 

Las escuelas públicas yo creo que han de garantizar 
una absoluta neutralidad en el ámbito religioso, y no 
solo en el religioso, sino también, por supuesto, creo 
yo, en el ideológico. Y esto es porque se mantienen 
con el dinero de todos los ciudadanos, con indepen-
dencia de la religión que tengan o de las creencias 
ideológicas que tengan.

Ahora bien, también como decía, en el ámbito priva-
do, ya sea en casa de uno o en una escuela privada, 
yo creo que no hay ningún problema en que se ense-
ñe una determinada religión u otra, ¿no? En la medida 
en que la Constitución y las leyes garantizan la liber-
tad religiosa y de creencias y de prácticas de cualquier 
culto, que además es la garantía también del respeto a 
las minorías, tanto religiosas como ideológicas.

Y en este sentido es por lo que os quería también fe-
licitar, porque yo creo que habéis hecho una ley que 
balancea bien estos dos ámbitos de lo público y lo pri-
vado, con todos los matices que se le puedan poner, 
pero sobre todo porque habéis hecho gala del consenso 
y del dialogo que es, en cualquier caso, la forma y la 
manera en la que se puede avanzar en sociedad, y es lo 
que os animo a hacer durante el resto de vuestra vida.

Muchas gracias.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, la il·lustre senyora Annabel Marcos.

Annabel Marcos i Vilar

Hola, molt bon dia a tots i a totes. Bé, en primer lloc, 
felicitar els que esteu aquí, a sales annexes, que no han 
pogut assistir a la sessió aquí al plenari, per la feina fe-
ta. Però no només a vosaltres, perquè darrere de vos-
altres hi ha persones que us han ajudat. Heu donat les 
gràcies a la institució, al Parlament, a tots els equips 
d’aquí que us han donat suport, però també als pro-
fessors, els professors que tant en hores lectives com 
fora d’hores lectives us han estat ajudant, us han es-
tat donant suport, i us han encaminat per a poder fer i  
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realitzar una tasca que, bé, molts de vosaltres ho heu 
dit, és una tasca complicada, és un tasca que no és no-
més prémer el botó, com heu comentat un dels com-
panys que ha sortit a la seva exposició, sinó que porta 
moltes i moltes hores al darrere de feina.

Bé, heu tret unes paraules, uns verbs que jo crec que 
són fonamentals per poder enllaçar amb el moment 
històric que estem vivint. Esteu parlant de respecte,  
esteu parlant de tolerància, esteu parlant de justícia, es-
teu parlant de democràcia. Actualment en els moments 
que està vivint el país i el futur del nostre país, el futur 
de Catalunya, és necessari això. És necessari que sigui 
un procés democràtic, un procés pacífic, però que els 
ciutadans i les ciutadanes del país ho poguéssim de-
mostrar i poguéssim anar a les urnes a demostrar quin 
futur volem, un futur millor. Un futur millor per a vos-
altres, un futur millor per a les noves generacions que 
vindran i un futur que realment s’ha de decidir a les 
urnes.

Vosaltres heu fet aquí un projecte de llei que celebro 
que s’hagi aprovat d’una manera victoriosa, perquè ha 
sigut un molt bon resultat. I això significa consens i ai-
xò significa, darrere de tot això, molta negociació. De 
ben segur que quan sèieu un al costat de l’altre i co-
mençàveu a debatre no us vau posar d’acord ni al prin-
cipi ni les dues primeres setmanes ni les tres primeres  
setmanes, sinó que ha sigut a força de tot el temps que 
m’heu comentat abans, que heu estat durant tot el curs 
que heu passat, per tant, durant vuit o nou mesos tre-
ballant, un esforç. Què ha comportat això? Molt de  
diàleg, molta negociació i ha donat un bon fruit.

Actualment, des del Govern de Catalunya, presidit pel 
president Mas, s’està fent una tasca, s’està fent la du-
ra tasca de tirar endavant un país sense recursos, amb 
moltes dificultats, amb un objectiu clau que és una re-
cuperació econòmica, una creació d’ocupació, però 
sobretot un procés que ja està endegat i que volem ti-
rar endavant, que és el 9 de novembre.

Que tingueu molta sort, que si algun de vosaltres surt 
com a futur diputat o diputada d’aquesta cambra pu-
gui passar-ho tan bé i defensar tan bé els interessos 
com ho heu fet ara, amb aquesta experiència, i que en 
aquesta casa sereu sempre benvinguts.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cloenda 
de l’acte a càrrec de la 
presidenta del Parlament

I ja arribem al final. Hem estat treballant aquí durant 
una hora, però s’ha treballat molt més, perquè heu es-
tat treballant durant dies i durant setmanes a la vostra 
escola. I heu fet –un ha dit per tercer cop, altres, segu-
rament, per primer, o per segon cop–, heu fet com fan 
els diputats i diputades d’aquest Parlament. I heu tre-
ballat, heu respectat les idees contràries, heu escoltat, 
heu après a dialogar, no a discutir, discutir i discutir, i 

jo sempre tinc la raó. Perquè no sempre tenim la raó, 
alguna vegada sí, o algunes, però fins i tot per a defen-
sar allò que creiem que tenim raó, hem de saber expli-
car-ho, i hem de parlar-ne, i hem de negociar, i hem 
d’arribar a acords.

I avui ho heu fet vosaltres aquí d’una manera visual, 
però el treball fet abans es nota. Si un ve aquí sense 
haver treballat res, a la millor un dia li surt bé, però 
normalment el que no s’esforça, el que no treballa, el 
que no parla, no guanya. I vosaltres avui heu guanyat 
i us heu apropat molt a la funció dels diputats i dipu-
tades d’aquesta cambra. 

I heu fet una bona llei. Jo sempre dic, i potser perquè 
el meu passat de jurista m’hi porta, que les lleis han 
de ser breus, han de ser clares, han de ser entenedores, 
cosa que vol dir que qualsevol persona que agafi una 
llei i vulgui saber què diu aquella llei l’entengui. I es 
comença, sobretot, pel títol de la llei.

Vosaltres haureu vist o us hauran comentat els vos-
tres mestres i professors que de vegades hi ha lleis que  
no saps el que hi ha dins, perquè comença: «Projecte 
de llei de reforma de la llei de l’article no sé què, de la 
llei...» i no s’acaba amb res, i després ve una llei; i lla-
vors dius: «Ara me l’haig de llegir tota per saber quina 
llei han aprovat».

Avui vosaltres ho heu fet molt bé, una llei que només 
amb el títol veus clarament cap on voleu anar, i això és 
un principi de tècnica legislativa molt important. Que 
si algun de vosaltres, el dia de demà, és diputat o dipu-
tada ja li pot quedar aquest principi: una llei breu, una 
llei entenedora, una llei clara i amb un títol ben clar. 
I això és el que heu fet vosaltres avui i, sobretot, amb 
la feina feta durant molts dies i setmanes amb els vos-
tres professors i els vostres mestres.

I vull felicitar també tots aquells que estan a l’audi-
tori i que no els veiem, i que segur que han aplaudit 
més que nosaltres, o han parlat més que nosaltres, per-
què no se’ls vigila des d’aquesta mesa, però que un al-
tre any hauran de ser aquí perquè puguin estar en una 
sessió plenària. 

Ser en una sessió plenària és molt seriós i per a vosaltres 
és un privilegi. I és una sort, perquè molts nois i noies 
de tercer i quart d’ESO i de primer de batxillerat, com 
avui, voldrien ser aquí amb vosaltres, o voldrien par-
ticipar en un projecte de com es fa una llei. I enguany 
ho heu aconseguit vosaltres, més de quatre-cents cin-
quanta alumnes de força escoles de tot el territori, 
que han donat el seu parer sobre un projecte de llei.

I és important també una cosa, tenir una cosa ben cla-
ra: heu vingut de tot arreu, de les quatre demarcacions,  
de diferents pobles, de diferents municipis, més petits 
o més grans. I això no s’escull a l’atzar, no és perquè 
sí. Quina casualitat, en tenim de tot arreu! No, es fa 
expressament, es fa expressament perquè així se sap 
què pensa el d’Almacelles, el de Figueres, el de la Seu 
d’Urgell, el de Barcelona, el de Lleida, o el de Reus. 
Perquè tots som del mateix país, tots ens estimem 
Catalunya, però des de diferents punts de vista. Se-
gurament, el de Figueres pensa una cosa diferent del 
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de Barcelona, o el d’Almacelles pensa diferent del de 
Reus, i tot això es posa en comú.

I això, en definitiva, és el que passa en aquest Parla-
ment. Són cent trenta-cinc diputats escollits per les 
quatre demarcacions. Per tant, tots representen Cata-
lunya, representen territorialment Catalunya i també 
ideològicament, per això hi ha set grups parlamenta-
ris. Cada un pensa en el país i pensa en el millor per al 
país perquè tots els diputats i diputades d’aquest Parla-
ment pensen en el millor per a Catalunya, però des de 
diferents maneres de pensar. 

I així és el país, el nostre país és molt plural, és di-
ferent, no és monolític. I per això se us ha escollit de 
diferents escoles i de diferents territoris, perquè cada 
un pogués posar una mica el que pensa el seu poble, la 
seva comarca, la seva ciutat.

I els diputats i diputades que m’han precedit en la pa-
raula ja han parlat de tres o quatre conceptes. Crec que 
és important no oblidar-los: el respecte, el respecte a 
la diferència, a la diversitat, saber escoltar, el diàleg i 
el debat. 

Vosaltres, en les vostres intervencions, heu dit molts, 
quasi tots, heu agraït poder estar aquí, poder conèi-
xer de prop les institucions, i la primera institució de 
Catalunya és el Parlament. I esteu contents de ser avui 
aquí. I heu dit: «I demanem la continuïtat d’aquest 
projecte», i segur que hi serà. I el que farem serà mi-
llorar-lo i és el que anem fent sempre, intentem millo-
rar-lo i veiem, en cada un dels plens que fem, què és 
el que no ha estat tan bé i què és el que sí; i llavors la 
Unitat Educativa del Parlament ho estudia, ho valora i 
fa propostes; i després, amb els mestres i professors de 
les vostres escoles, s’acaba perfilant de quina manera 
es pot millorar aquest projecte de fer una llei. I això és 
el que farem.

I vull acabar dient, recordant el que moltes vegades 
dic. Vosaltres a la millor l’any passat ja em vau sen-
tir, però on sou i d’on venim. Esteu al Parlament de 
Catalunya, un edifici molt antic, un edifici que no va 
començar com a Parlament de Catalunya, que al se-
tembre d’enguany es compliran 300 anys de la cons-
trucció de la Ciutadella. El parc de la Ciutadella, on 
heu entrat amb els autocars i us han portat a la porta  
del Parlament, va ser una ciutadella construïda des-
prés de la guerra de 1714. I aquest edifici va ser l’edi-
fici militar per excel·lència. Aquí, en aquesta sala, es 
guardaven les armes. I era un edifici militar i una ciu-
tadella, un polvorí, que es va construir no com a ins-
trument de pau i de col·laboració amb els catalans, sinó  
de repressió. I al cap de 150 anys molts dels edificis 

d’aquesta Ciutadella van caure a terra, però va quedar 
aquest i dos més que estan aquí al davant: la capella 
castrense i un edifici que avui és institut de batxillerat. 

I aquest edifici es va reconstruir com a Palau Reial, 
però mai va ser utilitzat com a Palau Reial. I l’Ajun-
tament de Barcelona, propietari de l’edifici, el va con-
vertir en museu municipal, fins que l’any 1932, amb la 
Generalitat republicana, el president de la Generalitat 
Francesc Macià va acordar, amb l’Ajuntament de Bar-
celona i amb el seu alcalde, que es convertís per pri-
mer cop, en seu del legislatiu català. I així va ser, i ara 
hem complert vuitanta-dos anys.

Després va venir la dictadura franquista, es van supri-
mir totes les institucions i el 1980 vam tornar a obrir 
aquest palau com a seu del legislatiu català.

I vull acabar recordant les paraules d’un de vosaltres, 
d’una de vosaltres que ho ha dit, i que jo també ho uti-
litzo molt sovint en les meves intervencions, que són 
les paraules de Pau Casals a les Nacions Unides. Va 
rebre el premi de la pau i va dir: «Sóc català. Vinc 
d’un país, una nació, ara una província de l’Estat es-
panyol, que és la nació més antiga d’Europa, i on hem 
tingut les institucions més antigues.» I va parlar de les 
assemblees de pau i treva, que és el precedent històric 
més antic del nostre Parlament; després ja van néixer 
les Corts, però el primer de tot van ser les assemblees 
de pau i treva. Què feien? Doncs, entre guerres –per-
què contínuament estaven en guerra– s’aturaven, van 
arribar a un acord de parar-se, dissabte i diumenge, 
i parlar de les necessitats dels pobles, i després tor-
naven a guerrejar. Però les assemblees de pau i treva 
eren una institució que realment demostraven el que 
era el caràcter, el tarannà català; allò de «parlem-ne» i 
«parlem de pau».

Doncs, aquest Parlament, que durant molts anys va 
ser un edifici militar, després es va convertir en el lloc 
de la paraula. I avui els diputats i diputades del Parla-
ment de Catalunya treballen, dia a dia, per a construir 
la pau en el món, per a construir la pau a Catalunya i 
perquè el nostre país continuï essent un país, i sigui en 
el futur aquell país de qualitat que sempre hem volgut 
i pel qual hem lluitat.

I res més. Moltes gràcies, a tots, per la vostra col-
laboració.

(Forts aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a la una del migdia i onze minuts. 
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Annex

Llei de neutralitat de creences en l’àmbit 
educatiu no universitari

Preàmbul

La composició social actual de Catalunya és fruit de 
notables transformacions: l’arribada massiva de nous 
ciutadans amb models culturals, lingüístics, socials i 
religiosos múltiples i diversos que ha afavorit una com-
plexitat social considerable. Tota societat lliure, per a 
poder-se articular, necessita uns valors socials co-
muns en l’àmbit de la ciutadania democràtica i valors 
culturals neutres en l’àmbit religiós.

Les accions i els elements que poden generar tensions 
socials s’han de regular de tal manera que l’exercici de 
les llibertats democràtiques no es vegi compromès per 
actituds maximalistes ni intolerants. Cal separar les ac-
cions i els elements que formen part de la conscièn- 
cia individual dels ciutadans dels que formen part de 
la consciència col·lectiva. Així mateix, les accions i els 
elements de la consciència individual dels ciutadans 
han de respectar també els de la consciència col-
lectiva.

Per tot això, cal regular les pràctiques fonamentades 
en conviccions religioses, polítiques, culturals o èti-
ques per a garantir que no contradiuen els valors ge-
nerals de la societat democràtica.

Com a societat amb neutralitat religiosa, cal un control 
en l’àmbit educatiu per a garantir la llibertat en les ins-
titucions públiques i privades i valorar que les privades 
en poden tenir una de pròpia. 

Finalment, s’han de potenciar els mitjans de comuni-
cació i l’educació neutral, ja que són eines indispensa-
bles en la nostra societat.

És fonamental donar a conèixer aquesta llei a tots els 
membres de la comunitat escolar i al conjunt de la so-
cietat. Els centres educatius en promouran la difusió  
per tal que, sigui quin sigui l’estadi educatiu de l’alum-
nat, aquest pugui tenir un clar coneixement dels seus 
drets i deures en aquest àmbit.

Capítol I. La neutralitat religiosa

Article 1. Llibertat de creences

 1. Catalunya té com a valors superiors la llibertat, la 
justícia, la igualtat i el pluralisme d’idees entre els ciuta-
dans sense cap mena de distinció en tots els àmbits. 
Aquesta llei ha de tenir com a valor principal, per da-
munt de tot, els valors humans dels ciutadans. Així 
doncs, l’alumnat pot manifestar llurs creences religio-
ses dins del marge de la llei, sense la possibilitat de 
perjudicar els altres.

 2. El Govern ha de garantir sempre la igualtat de tots 
els ciutadans davant la llei dins el territori de Catalunya 
en tots els àmbits, i el respecte de llurs creences.

 3. Cal que el missatge del Govern de llibertat, pluralis-
me d’idees i respecte a altres religions arribi a la ciuta-
dania de manera més directa mitjançant l’educació.

Article 2. La neutralitat religiosa

 1. A Catalunya hi ha separació entre les religions i l’Es-
tat.

 2. El Govern té l’obligació de mantenir-se neutral en tot 
allò relatiu a les conviccions religioses, sempre que es 
tinguin en compte els drets i la integritat de les perso-
nes, ja que Catalunya no té una religió pròpia. 

 3. Els càrrecs de les institucions de la Generalitat:

 a) No poden assistir a cap acte amb una finalitat única-
ment religiosa en l’exercici de llurs funcions públiques.

 b) Són lliures d’assistir o no a actes religiosos en l’exer-
cici de llurs funcions del dret de llibertat individual 
abans esmentat.

Article 3. La llibertat de consciència religiosa dels 
ciutadans

 1. La neutralitat i pluralitat de Catalunya respecte a to-
tes les formes d’expressió i conviccions religioses, 
sempre que respectin tota la població, són la garantia 
del respecte a les creences dels ciutadans.

 2. Els ciutadans són lliures de professar creences religio- 
ses o no professar-ne cap; de canviar de confessió o 
d’abandonar la que tenien; de manifestar lliurement les 
pròpies creences religioses o l’absència d’aquestes, 
o abstenir-se de declarar sobre les creences, d’acord 
amb la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa.

 3. Cap ciutadà ha d’imposar el seu criteri religiós als al-
tres conciutadans.

 4. Els treballadors públics s’han de mantenir neutrals 
en qüestions religioses en l’àmbit del treball.

 5. A Catalunya hi ha neutralitat religiosa, per tant, les 
persones de qualsevol religió tenen dret a manifestar-la 
i  practicar-la en igualtat i amb llibertat, i respectar les 
altres creences.

Article 4. Les activitats religioses en els espais 
públics

 1. La neutralitat religiosa és un dels fonaments neces-
saris per a assolir la igualtat de tots els ciutadans. 

 2. L’espai públic i comú dels ciutadans ha de respectar 
la neutralitat religiosa. Si de manera individual o col-
lectiva es vol utilitzar l’espai públic per a realitzar activi-
tats relacionades amb les creences religioses, s’ha de 
respectar la normativa sobre l’ús dels espais públics. 
No hi pot haver cap excepció per raó de cap caracte-
rística especial d’un col·lectiu. 

Article 5. L’activitat educativa comuna i la formació 
religiosa

 1. El Govern ha de garantir, en l’àmbit de l’ensenya-
ment públic, el respecte als principis ciutadans de 
neutralitat religiosa en les activitats col·lectives comu-
nes dels centres educatius. 

 2. La formació de caràcter religiós dels centres educa-
tius privats es pot impartir en horari lectiu, si concor-
da amb el caràcter propi del centre, i sempre que la 
formació acadèmica sigui equivalent entre tot tipus de 
centres educatius.
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 3. Hi ha d’haver hores dedicades al coneixement de di-
ferents cultures i religions com una matèria optativa en 
centres que són de titularitat de la Generalitat.

Capítol II. La neutralitat ideològica en l’àmbit 
educatiu

Article 6. La protecció de les conviccions de 
l’alumnat

 1. La neutralitat ideològica dels centres d’ensenyament 
públic forma part d’un dels elements que dóna als 
alumnes les condicions necessàries per a formar llur 
personalitat, actuar lliurement i fer un bon aprenentat-
ge de ciutadania. Això ha de protegir-los de qualsevol 
proselitisme i de qualsevol pressió que els pugui impe-
dir adquirir amb llibertat llurs pròpies conviccions en 
l’àmbit religiós.

 2. El Departament d’Ensenyament ha d’aplicar aquesta 
llei de manera didàctica i fer-la pública a totes les aules  
de Catalunya.

 3. Si un centre incompleix l’obligació regulada per 
aquest article ha de rebre un advertiment de l’admi-
nistració educativa i, si no en fa cas i continua incom-
plint-la, ha d’ésser intervingut i s’ha de nomenar els 
càrrecs directius del centre i el professorat necessari 
per a garantir la presència pública d’aquesta llei.

 4. En cas que una escola concertada o privada tingui 
una religió definida, se n’han de respectar els signes i 
les creences, i qualsevol alumne n’ha d’ésser acceptat 
sense cap mena de discriminació per raó de la seva 
religió.

Article 7. La formació dels alumnes en la matèria de 
ciutadania

 1. La ciutadania en què són educats els alumnes ha de 
tenir referències no religioses.

 2. La neutralitat religiosa a les aules públiques ha d’és-
ser la garantia que els alumnes siguin educats en el 
respecte a una llibertat absoluta pel que fa a l’àmbit re-
ligiós amb vista a assolir una cultura tolerant, compar-
tida i respectuosa,  en una ciutadania laica basada en 
uns valors fonamentals comuns.

 3. Els alumnes han d’ésser formats en la matèria de 
ciutadania.

 4. La neutralitat religiosa ha d’ésser present a totes les 
matèries.

 5. Les cultures religioses s’han d’ensenyar des d’una 
vessant objectiva.

Article 8. Les activitats de proselitisme de l’alumnat

 1. S’ha de garantir la llibertat religiosa i supervisar el 
respecte cap a les altres religions en tots els centres 
i es pot permetre la lliure expressió de l’alumnat dins 
l’àmbit escolar, amb un total respecte als valors ex-
pressats en les lleis fonamentals de Catalunya, que 
són la base de la igualtat, la pluralitat, la llibertat i el 
benestar social.

 2. L’alumnat no pot fer proselitisme de cap mena dins 
l’àmbit escolar en què es desenvolupa l’activitat forma-

tiva, encara que sí, amb respecte, pot fer ús de qualse-
vol signe religiós.

 3. Les activitats de proselitisme de l’alumnat en l’àmbit 
educatiu són considerades una falta i han d’ésser san-
cionades, d’acord amb el grau d’intencionalitat, per la 
direcció del centre.

Article 9. El rebuig a tot acte de violència o 
discriminació

 1. Els centres d’ensenyament han de garantir el rebuig i 
la supressió de qualsevol forma de violència i discrimi-
nació en els centres, siguin religiosos o no, siguin qui-
nes siguin llurs creences, orígens i cultura, i que són 
la base per a aprendre a respectar totes les cultures.

 2. Qualsevol acte de violència o discriminació és con-
siderat una falta i pot ésser sancionat segons el grau 
d’intencionalitat per la direcció del centre.

Capítol III. La regulació de l’activitat religiosa en els 
centres educatius aconfessionals d’ensenyament 
no universitari

Article 10. La protecció del dret a un coneixement 
neutral

 1. L’ensenyament en els centres educatius de Catalu-
nya ha de respectar la neutralitat religiosa. 

 2. L’educació impartida pels centres educatius ha d’és-
ser objectiva i orientada al coneixement neutre de la 
diversitat de visions del món i al conjunt dels sabers. 

 3. L’alumnat no pot ésser exclòs de l’accés al coneixe-
ment per raons de caràcter religiós o de concepció del 
món.

 4. Cap membre de la comunitat educativa pot evitar una 
part de l’ensenyament per raons polítiques o religio- 
ses.

 5. En el cas que algun membre de la comunitat educa-
tiva incompleixi el que estableix aquest article, l’autori-
tat educativa, després d’un avís previ, ha de destituir-lo 
o sancionar-lo d’acord amb el grau de gravetat del fet.

 6. La matèria denominada fins ara «religió» passa a ser 
una assignatura en què s’imparteix l’ensenyança de 
les diverses cultures del món i, per tant, es denomina 
«religions i cultures del món».

Article 11. L’obligació de respecte de la neutralitat 
per part del personal que treballa en els centres 
educatius

 1. Tots els membres del col·lectiu educatiu estan obli-
gats a mantenir una neutralitat estricta i no poden ma-
nifestar llurs conviccions polítiques ni religioses durant 
l’exercici de la funció educativa. En el cas que ho facin, 
han de deixar clar que és la seva opinió i no una obli-
gació, sempre que l’element religiós no sigui evident ni 
alliçonador.

 2. En el cas que un membre del col·lectiu educatiu in-
compleixi el que estableix aquest article, l’autoritat 
educativa pot destituir-lo i rescindir-ne la relació laboral 
amb el centre educatiu.
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Article 12. La defensa de les activitats escolars de 
l’alumnat

 1. Les conviccions religioses i el fet d’ésser membre 
d’una comunitat religiosa no poden ésser motiu per-
què l’alumnat deixi de fer activitats escolars que for-
men part del currículum educatiu mentre aquestes no 
afectin les pautes i les prohibicions de la seva religió.

 2. Les conviccions religioses i polítiques de l’alumnat 
no poden ser elements que influeixin en els criteris 
d’avaluació del professorat.

 3. Si algun membre de la comunitat educativa incom-
pleix el que estableix aquest article, la inspecció l’ha 
de sancionar o rescindir-ne la relació laboral amb el 
centre educatiu.

Article 13. La presència d’elements religiosos en els 
espais educatius

 1. S’ha de respectar la neutralitat religiosa en els es-
pais comuns dels centres educatius on es desenvolu-
pa l’activitat educativa. En aquests espais només hi ha 
d’haver símbols de caràcter religiós si tenen un valor 
patrimonial que en justifica la presència. L’autoritat res-
ponsable del patrimoni del lloc on estigui situat el cen-
tre té l’obligació de comunicar a l’autoritat educativa 
quins són els elements religiosos de cada establiment 
que, d’acord amb aquests criteris, hi poden haver.

 2. Els  elements religiosos que hi hagi en centres edu-
catius justificats pel seu valor patrimonial mai es po-

dran convertir en espais de culte ni per a l’alumnat ni 
per al professorat.

 3. Si hi ha elements religiosos que no compleixen les 
característiques que estableix  l’apartat 1, s’han de re-
tirar.

 4. En el cas que el centre educatiu incompleixi l’obli-
gació que estableix aquest article, l’administració edu-
cativa el pot obligar a retirar l’element religiós i a rebre 
una sanció.

Article 14. L’ús en l’àmbit educatiu d’elements que 
impliquin una manifestació evident de la pertinença 
religiosa

 1. Tots els membres de la comunitat escolar poden fer 
ostentació de llurs creences religioses i dur qualse-
vol element que suposi una manifestació evident de la 
seva pertinença religiosa, sempre que no se’n faci pro-
selitisme.

 2. En el cas que s’incompleixi el que estableix aquest 
article, l’autoritat educativa pot destituir, amb avís pre-
vi, la persona que ha comès l’incompliment i rescindir 
la seva relació laboral amb el centre educatiu.

 3. En el cas que la persona que faci proselitisme si-
gui un alumne, la seva conducta pot ésser considera-
da una falta molt greu i sancionada per l’organisme de 
l’administració educativa al qual correspongui.
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